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โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 
 

ปัจจุบันมักมีข่าวสารจากแหล่งอ่ืนที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงลบ อาทิ ข่าวอุบัติเหตุนิวเคลียร์จาก
ต่างประเทศ การน าเรื่องราวนิวเคลียร์มาสร้างเป็นภาพยนตร์เชิงลบ  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนัก รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
ปรมาณูให้แก่ประชาชน เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นของประเทศไทย โดยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โบว์
ชัวร์ โปสเตอร์ และสื่อที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้คือ สื่อออนไลน์ เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานปรมาณู จึงต้องอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ 
ข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณ ู
  2. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นต่อส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู 

 

2. ขอบเขต 
  ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี และกิจกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ รับนโยบายจากผู้บริหาร 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ  วิเคราะห์ ก าหนด
เนื้อหา ก าหนดประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อได้ประเด็นหรือเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์แล้ว จึงมา
ก าหนดสื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร เวลาและกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับการที่จะเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์นั้นไปยังผู้รับ/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมี 3 กรณี ดังนี้   
  กรณีที่ 1) การให้บริการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมเนื้อหา ก าหนด
ประเดน็ที่จะประชาสัมพันธ์และจัดท าเป็นข่าวสาร (Press Release) เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติ เพ่ือเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และในวันจัดงาน/กิจกรรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะ
ด าเนินการประสานสื่อมวลชนไปร่วมท าข่าวในวันงานและบริการการถ่ายภาพกิจกรรมของงาน เพ่ือน า
ภาพถ่ายไปเผยแพร่แก่สื่อมวลชนได้น าไปลงตีพิมพ์ ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และน าภาพกิจกรรม/งาน มาจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้วย 
  กรณีที่ 2) การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ/ช่องทางต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดท ารายละเอียดของ
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สื่อที่จะจัดซื้อจัดจ้างและน าเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการส่งฝ่าย
พัสดุ ส านักบริหาร เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป 
  กรณีที่ 3) การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ อาทิ การพาสื่อมวลชนไปศึกษาดูงาน การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ในพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน (Meet the press) การจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา
ร่วมกับสื่อมวลชน กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด าเนินการขออนุมัติผู้บริหารเห็นชอบและ
ด าเนินการตามโครงการ  
 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 การส่งเสริมเผยแพร่  หมายถึง การด าเนินการจัดท าข้อมูลความรู้ กิจกรรม หรือภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี เกิดการรับรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 ส่ือประชาสัมพันธ์ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 3.3 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย์ 
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสารรังสี และประชาชนทั่วไป  
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผู้อ านวยการกลุ่ม มีหน้าที่ สั่งการ ก ากับดูแล การด าเนินการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน 

4.2 หัวหน้างาน มีหน้าที่ ก ากับดูแล การด าเนินการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน 
 4.3 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ด้วยความเรียบร้อย
ตามแผนงาน 
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5.  แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
 

ล า 
ดับ 

ผังกระบวนงาน ค าอธิบายขั้นตอน 

๑  ๑. รวบรวม วิเคราะห ์ก าหนดเนื้อหา ก าหนด
ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ ์  
 

๒ ๒. ก าหนด สื่อ หรือช่องทางการส่ือสาร 
ข่าวสาร  เวลา  และกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะ 
สมกับการเผยแพร่ คือ ๑.ผลิตสื่อที่ต้องจัดซื้อ
จัดจ้าง ๒.เอกสารเผยแพร่ข่าว ๓.กิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ ์ 
 

๓ ๓. ด าเนินการตามขั้นตอนของช่องทางการ
สื่อสารที่ก าหนด (จัดท ารายละเอยีดของสื่อที่
จัดซื้อ-จัดจ้าง/จัดท าเอกสารขา่ว/ภาพขา่ว/
จัดท าโครงการส่ือมวลชนสัมพันธ์) 
 

๔ 
 

๔. ขออนุมัติผู้บริหาร  
 
 
 

๕ 
 
 

๕. ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อ
ด าเนินการต่อ  
 
 

๖ 
 

๖. ด าเนินการผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางที่ก าหนด  
 
 

๗ ๗. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 

Yes 

ไม่อนุมติั ไม่อนุมติั 

ก าหนด ส่ือ หรือช่องทางการส่ือสาร ข่าวสาร  เวลา  
และกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเหมาะสมกบัการเผยแพร่

ข่าวสารประชาสัมพนัธ ์

รวบรวม วเิคราะห์ ก าหนดเน้ือหา ก าหนด
ประเด็นท่ีจะประชาสัมพนัธ์ 

ผลิตส่ือท่ีตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

จดัท าเอกสาร
ข่าว/ภาพข่าว 

 

ขออนุมติั
ผูบ้ริหาร 

 กิจกรรมส่ือมวลชน
สัมพนัธ์  

ก าหนดเน้ือหา/จดัท า
โครงการส่ือมวลชน

สัมพนัธ ์

ขออนุมติั
ผูบ้ริหาร
เผยแพร่ 

ขออนุมติั
ผูบ้ริหาร
เพื่อให้

เอกสารเผยแพร่ข่าว 
 

จดัท ารายละเอียดของ
ส่ือท่ีจะจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

ไม่อนุมติั 

ประสานฝ่ายพสัดุให้
ด าเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

ด าเนินการผลิต เผยแพร่ข่าว
แจกในงาน และส่ือ 
อินเตอร์เน็ต 

ด าเนินการตามแผน /ประสาน
พื้นท่ีและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 

ประสานส่ือมวลชน/เผยแพร่
ข่าวสารไปยงัส่ือต่างๆ  

ด าเนินการผลิต เผยแพร่ ผา่นส่ือ
ท่ีก าหนด เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ 
โทรทศัน์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ผูจ้ดัท า 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 

 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 

 

........... 
 

6. การบันทึก 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ 

    

    

    

 

7. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 การวัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้ด าเนินการปีละ 2  ครั้งตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี) ซ่ึงตัวชี้วัดประกอบด้วย 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความรู้
เรื่องความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู  

จ านวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณู  

ไม่ต่ ากว่า 
500 ครั้ง 

12 เดือน 

 
ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความรู้
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมากขึ้น          
                                                

ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น
ของประชาชน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

ร้อยละ 10 12 เดือน 
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ผูจ้ดัท า 
 

กลุ่มงาน........ 

ผูท้บทวน 

 

 หวัหนา้กลุ่มงาน                      QMR 

ผูอ้นุมติั 

 

........... 
 

8. วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 
8.1 การตรวจสอบเนื้อหา 

- ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร 
- ความครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงในเอกสาร 

8.2 เอกสารต้องผ่านการลงนาม และต้องมีการตรวจทานตามล าดับขั้น 

9. เอกสารอ้างอิง 
 ภาคผนวก 

10. เอกสารแนบท้าย 
 ภาคผนวก 
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